
                                                     Z á p i s   č. 2/2015 
 
z jednání odborné rady prevence ze dne 21. 10. 2015 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 3 členové 
 
Program:  1. Zahájení 
                   2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 
                   3. Kontrola usnesení 
                   4. Zhodnocení školení preventistů 
                   5. Příprava na topné období 
                   6. Informace o požárech za leden – září 2015 
                   7. Projednání materiálů za SH ČMS a KSH 
                   8. Příprava plánu práce na rok 2016 
                   9.Různé, diskuse 
                  10. Usnesení 
                  11. Závěr 
 
1. Jednání zahájil předseda ORP Marek Sýkora, který uvítal přítomné členy rady a hosta 

– starostu OSH Miroslava Frosta a seznámil s programem. K programu nebylo 
připomínek. 

 
2. Volba zapisovatele            - byla navržena a schválena Věra Sedláčková 

Volba ověřovatele zápisu – byl navržen a schválen Zdeněk Šubrt 
 

3. Kontrola usnesení: 
- Úkol č. 1/2015 – zorganizovat dodatečné školení preventistů             - úkol splněn 
- Úkol č. 2/2015 – zveřejnit výsledky POOD v místním tisku a předat 

                                           zbývající výkresy k prezentaci v muzeu Zbiroh          - úkol splněn 
 
4. Zhodnocení školení preventistů: školení se uskutečnilo dne 6. května 2015 , proběhlo 

úspěšně, ale byli přihlášeni pouze 2 účastníci (1 školení proběhlo dodatečně).  
 
5. Příprava na topné období: 

V některých obcích jsou zveřejňovány informační letáky (např. Příkosice). V obci je 
vždy vyhlášen termín příjezdu objednaného kominíka, což se osvědčilo už 
v předchozích letech. Tato praxe probíhá i v dalších obcích. 

 
6. Informace o požárech za leden – září 2015: 

Marek Sýkora předložil zpracovanou statistiku počtu i příčin požárů za období  leden 
– září 2015 – zpracováno HZS Rokycany – aktuální součtovou tabulku, počty požárů 
podle příčin i podle časových období, základní údaje o požárech atd.  
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7. Projednání materiálů ze SH ČMS a KSH: 
- Koncepce požární prevence do roku 2016 – Marek Sýkora přečetl přítomným celé 

znění tohoto dokumentu 
 
                                                                                                                                                             

- Informace z oblasti prevence požárů – internetové stránky HZS – zajímavé a 
důležité informace i odkazy 

 
8. Příprava plánu práce na rok 2016:  

Odborná rada prevence se sejde jako v předchozích letech 2x ročně. Na prvním 
jednání bude hodnocena soutěž PO očima dětí, a i další body plánu práce budou 
obdobné jako v předchozím roce.  
Podporou preventivní činnosti by mohlo být například vystoupení preventisty na 
členské schůzi sboru – promítání filmů s tématikou požární ochrany, projednávání 
aktuálních událostí v obcích z hlediska prevence – např. pálení biologického odpadu, 
pořádání ohňů při oslavách 1. máje, tradiční pálení čarodějnic apod.  
Bylo by vhodné zpracovat v každé obci plán předpokládaných akcí a oslav, které jsou 
spojené s požárním nebezpečím a při těchto příležitostech zveřejňovat materiály 
s preventivní tématikou.  

 
9. Různé, diskuse: 

- Jaromír Ungr (SDH Veselá) – akce Hasičského záchranného sboru v obci Skořice – 
účast i dobrovolných hasičů  

- Členové ORP hovořili o konkrétních požárech ve svých okrscích – z důvodu 
dlouhotrvajícího sucha v letním období byl počet požárů mnohem vyšší, než 
v předchozích letech 

- Marek Sýkora připomněl, že by bylo přínosné navázat užší spolupráci s HZS 
(hovořil konkrétně o letácích, vydávaných Has. záchranným sborem, které jsou 
předávány obcím – dílčí pomoc při realizaci prevence v obcích) 

 
10. Usnesení: 

Jednání ORP dne 21. října 2015 
 

 
 

I. SCHVALUJE 
a) Zapisovatele Věru Sedláčkovou 
b) Ověřovatele zápisu Zdeňka Šubrta 
c) Přípravu plánu práce ORP na rok 2016 

 
II. BERE NA VĚDOMÍ 

a) Zhodnocení školení preventistů 
b) Informaci o požárech za leden – září 2015 
c) Materiály ze SH ČMS a KSH 
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III. UKLÁDÁ 
-       úkol č. 3/2015 – ověřit podmínky získání letáků s tématikou požární prevence  

                                    (vydává HZS) a tyto potom používat při aktuálních sezonních 
                                    událostech, při kterých je zvýšené riziko požárů 
                                                                         Zodpovídá: Marek Sýkora a členové ORP 

-        Úkol č. 4/2015 – dokončit zpracování plánu práce ORP na rok 2016 
                                                                          Zodpovídá: Marek Sýkora 

 
              Předběžný termín následného jednání ORP je 20. (27.) dubna 2016 – dle předání  
              výtvarných prací dětí – soutěž PO očima dětí - od HZS Rokycany.  
 
                                                                                                                                                         

 
11. Závěr jednání provedl Marek Sýkora, který poděkoval přítomným členům i hostům za  

účast a schůzi ukončil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal:                         Věra Sedláčková 
Ověřovatel zápisu:    Zdeněk Šubrt 

                                                 
            

 
 
 

 
 

 


